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 اتيِّر الن الكلمات

  من 

  ذكريات كتاب
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 المقدمة

 آلو وصحبو أصبعُت.وعلى اغبمد هلل رب العاؼبُت والصالة والسالـ على نبينا ؿبمد 

 وبعد .

 يذكريات فقيو األدباء وأديب الفقهاء الشيخ علكتاب حينما شرعت يف قراءة  
بعبارات وألفاظ رصينة سحرين أسلوبو يف سرده لذكرياتو الطنطاوي رضبو اهلل 

 .بأسلوب قل نظَته أسلوب السهل اؼبمتنع و 

فجاؿ يف خاطري أف أدوف ما يقع عليو بصري من كلمات وصبل هتز الوجداف 
 عليها . من دوف التعليق حبالوهتا وسهولة عبارهتا

ُء شياللبالغي افيها من السحر  قد ال يكوفأذكر يف بعض األحياف عبارات قد و 
 . ما يغٍت عن ذلك اؼبوعظة والتنبيو ولكن فيها من الكثَت

وأنا ال أقوؿ وال أزعم أهنا أفضل ما يف الكتاب فإف كاف ما أردت فاغبمد هلل وإف  
 كٌل يؤخذ من قولو ويرد عليو .ف اْلُمِقل   (ٔ)ُجْهدُ كاف غَت ذلك فاهلل اؼبستعاف فهذا 

 كتبه /                           

 الرشيدي الشلّيه سعد لعبد العا

 الكويت/  فأبو يوس                                                
        Alrashidi2@gmail.com       

 

                                                           

 ( .ٙٗٗٔحٕٕٚ/ٗ عوف اؼبعبود)  بِاْلَفْتِح اْلَمَشقَّةُ و الطَّاَقُة عْبُْهُد بِالضَّم  اْلُوْسُع و ا : -رضبو اهلل  - قَاَؿ الط يِبي  (ٔ)
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حىت إف التاريخ نفسو مل يدرؾ ،  ويف الدنيا اليـو مدف كثَتة موغلة يف الِقَدـ ◙
 .والدهتا

(ٔ/ٕٔ ) 

أريد دمشق َمرَبع أسريت، وَمرَتع صباي، وَمغٌت فتّويت. فأين ىي دمشق اليت  ◙
 ؟ تشّممُت ريّاىا، ونشقت َصباىا، ونشأت يف ضباىا

(ٔ/ٕٜ ) 

اؼبدف كالناس تعيش وسبوت، وتنمو وتشّب، مث هتـر وتشيخ، وردبا ولدت طفالً  ◙
 فزاضبها على مكاهنا وأزاحها عنو.فكرب الطفل 

(ٔ/ٖٓ ) 

 . فوقفت أنظر ويف العُت َعرْبة ويف النفس ِعرْبة ◙

(ٔ/ٖٕ ) 

فقد ألبسوين من ثنائهم ثوباً أطوؿ من جسدي وأعرض فجعلوين أتعثّر بذيولو إف  ◙
 . مشيت

(ٔ/ٖٚ ) 

باللنب ما وّّل الربيع وصّوح النبت جئت تطلب مٍت الزىر؟ من أين آتيك  أبعدَ  ◙
 وشايت قد جّف ضرعها؟ أين مٍت الزىر وروضيت قد يبس زرعها؟

(ٔ/ٕٗ ) 
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 صار مسخاً زريّاً ال إنساناً سويّاً. ◙
(ٔ/ٜٙ ) 

وحقيبة ساعي الربيد فيها البشائر وفيها النُذر، يًتقبو العاشق وينتظره التاجر،  ◙
زبّفف من نار  واألـ اليت غاب عنها ولدىا تعّد الدقائق لتأخذ رسالة منو تطفئ أو

الشوؽ يف صدرىا، والطالب يقف على الباب وبصره على أوؿ الشارع لَتى ما 
وبمل إليو موزّع الربيد، ىل وبمل خرب النجاح يف االمتحاف أو نبأ السقوط 

 .واػبسراف؟
(ٔ/ٛٓ ) 

 . يف ىيبة َمِلك وتواضع عابد ◙

(ٔ/ٔٓ٘ ) 

مضيء بعده ليل مظلم، علّو والبفاض، وقوة وضعف، هنار : ىذه ىي الدنيا ◙
وشتاء باٍؾ باؼبطر بعده ربيع ضاحك بالزىر؛ ال يدـو على حاؿ إالّ الكبَت اؼبتعاؿ، 
مث تذىب الدنيا ويذىب ىذا كلو معها، وال يبقى لإلنساف إالّ إحساٌف قّدمو يرجو 

ثوابو أو عصياٌف ىبشى عقابو، إالّ إذا مات على اإليباف وأدرَكتو نفحة من عفو 
 واهللُ }ال يغِفُر أف ُيشَرَؾ بِو ويغِفُر ما دوَف ذلك ِلَمْن يشاُء{.الرضباف، 

 اللهّم اجعلنا فبّن تشاء لو اؼبغفرة يا رب.

(ٔ/ٕٕٔ ) 

 . وإف كانت أظباؤىم يف ذاكريت وذكرياهتم يف نفسي ◙

(ٔ/ٔ٘ٔ ) 
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اغبساـ والسناف وإمبا كاف القلم واللساف، والنضاؿ باؼبقاؿ مثل  مل يُكن سالحي ◙
 القتاؿ بالنصاؿ والنباؿ.

(ٔ/ٖٔ٘ ) 

 . مث صاح صيحتو اليت ال تزاؿ ترّف يف أذين من وراء اثنتُت وستُت سنة ◙

(ٔ/ٔ٘٘ ) 

أنا إنساف يدّب على أرض الواقع، على حُت يضرب الشعراء أمواج اعبّو بأجنحة  ◙
 النسور.

 ة؟فأين أنا من ِجواء الشعراء الذين وبسبوف أهنم يتعالوف عن واقع اغبيا
(ٔ/ٖٔٙ ) 

 . فقَتة ولكنها ليست حقَتة يف دارٍ  ◙

(ٔ/ٖٔٚ ) 

ولكنها كانت كاصطداـ الغصن بالغصن يف الدوحة الباسقة واؼبوجة باؼبوجة يف  ◙
البحَتة الصافية، وأصُل الشجرة واحد وماء البحَتة واحد، ولكنها ريح الصبا ىّبت 

إالّ اغبركة، وىل يف اغبركة يف األصيل فأزاحت اؼبلل وجاءت باألمل. وىل اغبياة 
 إالّ الربكة؟ خالٌؼ ولكنو على السطح، وما يف األعماؽ إالّ األلفة واالتفاؽ. غالباً 

(ٔ/ٜٔٓ ) 

 . كل ما يف الدنيا يولد ويبوت، يقوى ويضعف، يعّز ويذؿّ  ◙

(ٔ/ٜٔٗ ) 
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أما الشيخ عبد الرضبن سالـ فهو الذي "جرّأين على امتطاء صهوات اؼبنابر  ◙
ومقارعة الفرساف يف ميادين البياف. والذي كاف عجباً من العجب؛ إذا احتاج أف 

يتكلم يف موضوع مل يُكن عليو إالّ أف يفتح فمو ووبرؾ لسانو، فإذا اؼبعاين يف ذىنو 
واأللفاظ على شفتيو والسحر من حولو، واألنظار متعلقة بو واألظباع ملقاة إليو 

 والقلوب مربوطة حبركات يديو.

(ٔ/ٕٕٓ ) 

إالّ بكينا فيو منو، وبكينا بعده عليو! أفُقّدر علينا أف نستكرب  نا عهدٌ إنو ما مّر ب ◙
 الشّر فنأباه، مث نرى ما ىو أكرب منو فنطلبو فيأبانا؟

(ٔ/ٕٔٛ ) 

 . وَمن سكنت جوارحو ربّرؾ ذىنو ◙

(ٔ/ٕٖٗ ) 

رميتو يف الوحل، ، واعبوىر ال يصَت زجاجاً ولو  ولكن األسد يبقى أسداً ولو ناـ  ◙
والزجاج ال يغدو أؼباساً ولو وضعتو يف صناديق اغبديد. يرسب الذىب إذا أُلقَي يف 
اؼباء وينزؿ إّل قعر اإلناء، ويطفو التنب والبعر، ولكن ىذا ال يُغلي التنب وال يرخص 

 الترب:
ـُ فينا تبّدَلْت ... بُنعَمى وبُؤَسى واغبوادُث تفَعلُ   وإْف تُكِن األيّا

 . ليّػَنْت مّنا قناًة َصليبًة ... وال ذلَّلتنا لّليت ليس ذَبُملُ فما 
                                                                 (ٔ/ٕٕٚ ) 

  فحسب ما ذكرت، والعفو إف أصبلت أو أهبمت أو قّصرت.  ◙
(ٔ/ٕٜٓ  ) 
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 بعونو.فنسأؿ اهلل أف يبلغنا من اػبَت ما نعجز عن بلوغو إالّ  ◙
 (ٔ/ٖٙٓ   )              

يصّور لك )يف رواياتو( فيايف اعبزيرة وأودية فلسطُت ومفاتن إسطنبوؿ مزيَّنًة  ◙
بالسحر والشعر، مضمَّخًة بالطيب والعطر، حىت لتظنها ِجناف األحالـ وتشّك )إف  
 كنت تعرؼ ىذه البالد( ىل ىي اليت يصفها معروؼ أـ أف يف قلم معروؼ سحراً.

(ٔ/ٖٚٓ ) 

 . كأين ما كتبت وكأف الناس ما قرؤوا! ◙
(ٔ/ٖٛٚ ) 

 . وما بعد نضج الطعاـ إال احًتاقو ◙

(ٔ/ٗٓٛ ) 

ألقبو  -فكنت إذا اهنزمت كسرت سيفي لكْن ال أسلمو إّل عدّوي وال أرفع لو  ◙
 الراية البيضاء. -منو

(ٕ/ٖ٘ ) 

الطاىرة الزكية اليت لقد مّرت سنوات طواؿ وال تزاؿ على سّجاده آثار الدماء  ◙
 أراقها من ليس طاىراً وال زكياً، ولكْن جباراً عتياً وكفاراً غوياً.

فيا عجباً! أيكوف من أبنائنا من ىو أقسى علينا وأعدى لنا وأشد حرباً لديننا من 
 مستعمري بالدنا؟

(ٕ/ٖٙ ) 

 كانت كلمتو عهداً، وعهده إنفاذاً، وإنفاذه عاجاًل غَت آجل. ◙



8 
 

(ٕ/٘٘ ) 

الصحراء عرين أسود ال حظَتة أغناـ، فال يعيش فيها إال اآلساد واعبماؿ وَمن و  ◙
لو قّوة األسد وصرب اعبَمل. لذلك انبثق اإلسالـ من ىذه الصحراء، ال من جّنات 
 الشاـ وال من سواد العراؽ، وال من ربت قباب القسطنطينية وال جبنب إيواف كسرى

 . وحوش على صورة بٍت آدـ" ، وال يف أوربا اليت كانت يومئٍذ غابة

(ٕ/ٚٓ ) 

كانت    -رضبها اهلل-الدنيا يا ساديت ليل وهنار وخريف وربيع، ولكن حياة أمي  ◙
كأهنا ليل امتد وطاؿ حىت مل يدرؾ آخَره الصباُح، وخريف ضاع فيو طريق الربيع 

 فضّل فلم يتصل خبريفو ربيع.

(ٕ/ٔٔٓ ) 

كاف يبّر وىو وذكر الشيخ علي عن جده ألمو الشيخ أبو الفتح اػبطيب : أنو   ◙
عنده من بضاعة كاسدة اشًتاه رضبة بو وضبلو  رائح إّل الدار ببياع اػُبَضر، فما وجد

معو، فتصرخ فيو زوجتو وتتذّمر وتتنّمر، وىي امرأة حازمة من أسرة غنّية، فيتلّقى 
تفرغ جعبتها وزبرج كّل ما يف صدرىا، حىت إذا ذلك باغبِلم والصرب ويدعها حىت 

ىدأت قاؿ ؽبا: يا آسية، ىذا جارنا وىو بياع فقَت، فإف فسَدت البضاعة غـر شبنها، 
 . وكبن أقدر على ضبل الغـر منو. يا آسية، اؼبركب الذي ليس فيو شيء هلل يغرؽ

(ٕ/ٔٔٓ ) 

 . لغنائو إالّ صداه!ولكٍت كالذي يغٍّت يف الوادي اؼبقفر فال هبد َرْجعاً  ◙
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(ٕ/ٖٔٚ) 

ولكٍت مل أخرج منو بكثَت نفع، فكاف رحى )طاحوف( ؽبا جعجعة وما فيها من  ◙
 الدقيق إالّ قليل.

(ٕ/ٔٛٗ) 

 مث يأيت َمن فقد تقوى اؼبؤمن وغَتة العريب ولبوة الرجل . ◙

(ٕ/ٕٕٜ) 

أستحّقو بعملي لقد أدركٍت شتاء العمر الذي ال ربيع بعده إال ربيعاً دائماً ال  ◙
 وأطمع فيو برضبة ريب.

(ٕ/ٕٗٙ) 

واؼبسجد الذي تكّسَرت على جدرانو أمواج القروف وىو قائم وارتّدت عنو  ◙
 . العصور وىو شامخ، يروي ألبناء األرض تاريخ األرض

(ٕ/ٕٚٚ) 

، فكيف تناـ  ◙ إف ىرّة مريضة سبوء يف الشارع ربت شّباكك تطرد من عيونك النـو
العرب اؼبسلمُت من يئّن ويشكو ويبّزؽ من بكائو سكوف الليل؟ من ومن إخوانك 

يدؽ جارُه مسماراً يف جداره يفيق مذعوراً ويتعذر عليو اؼبناـ، فكيف تناـ ويف 
األرض عرب مسلموف تدّؾ اؼبدافُع دوَرىم وهتدـ بيوهَتم، مدافع أصداؤىا سبأل 

 الدنيا، أفال تسمعها؟
(ٕ/ٖٕٛ) 
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 . لباطب دابةكأننا نكلم صخرة أو  ◙

(ٕ/ٖ٘ٔ) 

وكانت ساعة أطوؿ من دىر، ال يعلم إالّ اهلل ما مّر علّي فيها وأنا أتوّجو إليو  ◙
أدعوه ضارعاً مضطراً، وىو الذي هبيب دعوة اؼبضطّر. كنت أرى اؼبوت يف كل 

خطوة لبطوىا بأقدامنا ويف كل حجر ينحدر من ربت أرجلنا، أراه يف الوادي الذي 
بئر ما إليها وصوؿ، أرى ؼبعاف مياه األهنار كأهنا سيوؼ ُمشَرعة أو يبدو يل كقرارة 

 . سكاكُت ؿبّددة، أماـ قلب الذي كاد من شدة اػبفقاف يفارؽ الضلوع

(ٕ/ٖٕ٘) 

 واألرض اليت ُتسقى بالدـ ال تُنِبت إالّ االستقالؿ. ◙
(ٕ/ٖٙ٘) 

ا أنت يف دنيا ، فإذ ال تتقدـ يف الطريق مئة مًت حىت يتبّدؿ اؼبنظر من حولك ◙
جديدة وفتنة جديدة، معرض للصور ال تُقِدـ فيو على صورة ربسب من روعتها أف 

اعبماؿ كلو فيها حىت ذبد إّل جنبها صورة أصبل منها: ىا ىنا مدرّج من الرفارؼ 
اػبضر يستدير من حوؿ ينبوع وعلى جنباتو الزىر، زبطر أشجاره اؼبثمرة على تلك 

صبايا القرية على طريق العُت، فإذا درت حوؿ اؽبضبة  السفوح اؼبخضرّة كما زبطر
رأيت بستاناً كأنو ُسرؽ من الغوطة فألُقي بو يف ذلك الوادي، فإذا ىبطت الوادي 
أبصرت هنراً متحّدراً جيّاشاً تتكّسر مياىو يف شعاع الشمس يسَت من حوؿ التّل 

صعدت اعببل  يربؽ مثل بريق عقد من األؼباس حوؿ عنق الكاعب الغيداء، فإذا
ذبّمَعت لك اؼبشاىد حىت تأخذ ببصرؾ الوادي كلو، فًتى القرى متمّددات على 
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السفوح سبّدد اغبّصادات اغبساف على بساط الكأل عند الظهَتة يف ساعة الراحة 
بعد العمل، والبيوت متجاورات عند الصخرات دانيات تتناجى تناجي احملّبُت عند 

 أصابع فبتّدات تشهد أف ال إلو إالّ اهلل. العشّية، واؼبآذف شاـبات كأهنن

(ٖ/ٕٓ) 

 . وما صّدقت أننا بلغنا السهل ساؼبُت، وخرجنا ننفض غبار اؼبوت عن ثيابنا ◙

(ٖ/ٛٔ) 

تبوؾ اليت مررنا هبا وبّت فيها؟ أـ أنٍت  -إذف -إف كانت ىذه ىي تبوؾ فما ىي  ◙
بعقوؿ الرجاؿ؟ أـ أنا اليـو  رأيتها طفلة، فصارت الطفلة فتاة فّتانة يلعب صباؽبا 

كعامِل اآلثار، وبفر يف األرض حىت يستخرج من بطنها بلدة أخرى، كانت قائمة 
 على وجو األرض يوماً مث ماتت فُدفَنت يف أحشائها، فجاء ىو يُعيُدىا إّل ظهرىا؟

(ٖ/ٛٗ) 

 أما أكثر الذكريات فقد سقط مٍت يف مسالك اغبياة أو امتّدت إليو فسرقَتو أيدي ◙
 النسياف.

(ٖ/ٕٔٗ) 

وألقيت عليهم خطبة من اػبطب اليت كنت ألقيها يف تلك األياـ، ُخَطب حروفها  ◙
من ؽبب النار وكلماهتا من تيار الكهرباء، وىي مزدانة بأؼبع الصور، صور اعبهاد 

 . اإلسالمي من صدر تارىبنا الرائع الذي مل سبلك أمة يف الدنيا مثلو

(ٖ/ٜٔٗ) 
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 . األنس بالناس أجد األنس بالطبيعةلعّلي حُت فقدت  ◙

(ٖ/ٕٗٚ) 

وقعدت على شاطئ البحر ساعتُت، وإذا باؼبطر يتساقط على وجهي ويدي.  ◙
فنظرت فإذا السحب قد نسَجت يف السماء ليالً آخر، وإذا اؼبطر يهبط متالحقاً مث 

ال أبايل هبا، يستحيل بَػَرداً طّياشاً، مث هتّب الريح وذُبَّن الطبيعة جنوهنا. فلبثت مكاين 
ألنٍت تصورت سعة ىذا الكوف العظيم الذي خلقو ربنا العظيم فرأيت البحر نقطة 

يف عُت ُزَحل أو اؼبشًتي، ورأيت ُزَحل أو اؼبشًتي نقطة يف عُت قبم من ىذه 
النجـو اليت ال يزيد مرآىا عن نقطة مضيئة يف قّبة الفلك، فًتكتها وانصرفت إّل 

 نفسي أفكر.
(ٖ/ٕٗٛ) 

على دمشق يف أوائل ىذا القرف من جليل اغبوادث وفادح اػبطوب ما لو مّر  مرّ  ◙
على الشاـبات الرواسي عَبََعلها دكاً، أو وقع على اعبالميد الصّم لصَتّىا ىباء، 

فأعّدت لو اإليباف الذي ال يزلزلو ُرْزء والثباَت الذي ال تُزيلو مصيبة، وصربت عليو 
َدت مّس الضّر وأَلَِفت قوارع الدىر، وصاَرت إف صرب العظيم على العظيم، حىت تعوّ 

ـٌ تكّسَرت الن صاُؿ على النصاؿ.  أصابتها ِسها

(ٖ/ٕ٘٘) 

ومن وراء السواد ىذه الصحراء اليت تتلّظى فيها الرماؿ وتتوّقد الشمس، ويبدو من   ◙
كل جهة فيها وجو اؼبوت يًتبص لكل قادـ عليها من غَت أىلها. أّما أىلوىا فقد 

ا باؼبوت حىت رأوا فيو اغبياة، يعيشوف عيش اآلساد يف آجامها، يُْدلوف دبثل أِنسو 
ظفر األسد ونابو ويطووف صدورىم على مثل جرأتو ووثابو، لذلك كانوا وبًتبوف 
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ويقتتلوف إذا مل هبدوا من وباربوف ويقتلوف، ال شريعة ؽبم إالّ شريعة القّوة وال ُحكم 
 إالّ ُحكم السيف.

(ٖ/ٖٓٓ) 

مل سبُح الليايل من نفسي ذكراىا ومل أستطع أف أنساىا؛ لقد ألَّفت ىذه اغبلقُة  ليلة ◙
تلك الليلة بُت العلم واألدب والشعر والفّن والنكتة والغناء، وصبَعت بُت العراؽ 
والشاـ ودمشق وبَتوت، فكاف يف اجمللس كراـ أىل كّل بلد وكبار أىل كل فّن. 

ء فتزّين حُبّلة األصيل اؼبنسوجة خبيوط الذىب، وشارؾ الكوف الناَس يف فرحة الشفا
وماست أشجار الغوطة من بعيد دالاًل ونبست األوراؽ بدعاء اؼبساء. وكاف مشهد 

ال يُفيد فيو الوصف، ألف مثلو ال يُرى إالّ يف دمشق أو يف جناف اػبلد، ودمشق 
 جّنة اؼبستعجل.

(ٖ/ٖٖٖ) 

جب حّق اهلل علينا قمنا إّل حىت إذا انطفأ مصباح الكوف وغابت الشمس وو  ◙
الصالة، فأّذف مؤّذف مّنا، فلم نفرغ من الصالة حىت أّذف مؤّذف آخر أْف حّي على 

الطعاـ. وؼبّا فرغنا وامتألت بطوننا حسبت اجمللس سينفّض وأف القـو قد طعموا فال 
 . بد أف ينتشروا، فإذا اجمللس يبدأ

(ٖ/ٖٖٖ) 

اؼبوت باإلخراج من الديار وأجزؿ ثواب  ما قرف -جّل وعزّ  -وأحسب أف اهلل  ◙
اؼبهاجرين يف سبيل اهلل التاركُت أوطاهَنم ابتغاء مرضاة اهلل، إال ألف اؽبجرة ضرٌب من 

 «!تعددت األلواُف فاؼبوت واحدُ »ضروب اؼبوت ولوٌف من ألوانو، فإف 
(ٖ/ٖٗٚ) 
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ُأصّور كتبت ىذا الكالـ يف ساعة ضاؽ هبا صدري وأظلَمت فيها نفسي، ومل  ◙
 فيها حقيقة، وإمبا وصفت فيها شعوراً.

(ٖ/ٖٜٗ) 

وما يف بادية الشاـ إالّ شيء واحد ال يكاد ىبتلف أو يتغَت: أرض منبسطة ترابية  ◙
 سبتّد إّل األفق كأهنا حبر ليس فيو ماء.

(ٖ/ٖٜٗ) 

وجرى من فوقو هنر التاريخ كما هبري من ربتو هنر دجلة، وتداعت على جوانبو  ◙
 القروف.

(ٖ/ٖٕ٘) 

والزماف ال يشّب وال يشيب، ولكن أنا الذي كاف يومئذ كالنار اؼبتوّقدة، وإف   ◙
كانت تدفئ وال ربرؽ وتضيء وال تضّر، إف أردَت أف زُبِمدىا مل زبمد، فما بقي 

عندي من ذلك اآلف إالّ صبرات بُت الرماد، إف تركتها انطفأت على مهل وإف 
 ّوؿ الشرار رماداً.نفختها استمّرت مث صارت شراراً ورب

(ٖ/ٖٖٙ) 

كنت أجلس يف دار العلـو يف األعظمية كّل مساء بإذف من اؼبدير، يف ىذا  ◙
الصحن اؼبشرؽ تظّللنا األشجار قد أثقلتها شبارُىا، وربّف بنا األزىار قد مألت 

صدورَنا عطوُرىا، ومن فوقنا زقزقة العصافَت كأهنا موسيقى بارعة ما وضعت أنغاَمها 
 إنساف.عبقرية 

(ٖ/ٖٜٓ) 

 ال يدـو سرور وال يبقى أمل. ◙
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(ٗ/ٛ٘) 

كنت أكتب لألدب، أشًتي رضا الُقرّاء وإعجاهبم، كنت أبالغ أحياناً وأزخرؼ  ◙
اغبقيقة وأصبّلها، أّما اليـو فسأكتب شيئاً آخر. ال أقوؿ إين فقدت اغبّس حىّت ال 

كغَتي من الناس أحّب أف أُمَدح أفّرؽ بُت اؼبدح والذـّ وال بُت اػبيبة والنجاح، فأنا  
وأف أقبح وأف أكوف الذي تتوّجو إليو األنظار وتشَت إليو األيدي، ولكن األياـ 

 .عّلمتٍت أف ىذا كلو مؤقَّت

(ٗ/ٛٚ) 

ىذه ىي الدنيا وىذي لذائذىا. عشت سبعاً وسبعُت سنة، ُذقت اغبلو وشربت  ◙
د وعرفت أيضاً اػبموؿ اؼبّر، ورأيت النفع وقاسيت الضّر، وعرفت الشهرة واجمل
 .والنكراف، وأنا أقوؿ ىذا بعد ذباِرب ىذا العمر الطويل

(ٗ/ٛٛ) 

فكنت أستضيء بضوء اػبياؿ وأمشي يف طرؽ مظلمة ويف ليلة ما فيها قمر.  ◙
وأمضيت ليايل كانت أشّد علّي وأنا على األرض الثابتة يف البلد اآلمن من لياليو يف 

 األمواج ويلعب هبا البحر.الباخرة اليت كانت ترّقصها 
 

(ٗ/ٔٓٙ) 

، ولكن يف أنياهبا السم  ، ونقش بارع ، وجلد المع ىي واهلل اغبّية: ملمس ناعم ◙
 ... إياؾ والسم.

(ٗ/ٔٔٓ) 
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فرميتو دبقالة قاـ منها ومل يستطع أف يقعد ىادئاً إالّ بعد  حىّت فار الدـ يف عروقي ◙
 حُت.

(ٗ/ٔٔٛ) 

الذي رأيتو بعيٍت جرأة وإقداـ بطل، أـ صنيع يائس، أـ فلست أدري: أأظَبّي ىذا  ◙
 فعل ؾبنوف؟

(ٗ/ٖٕٔ) 

فيكسو أفرادىا كلهم لباس اغبزف وتبكي عيوهنم صبيعاً من ىوؿ اؼبصاب، أما أف  ◙
تفقد مدينة كبَتة مثل بغداد رجاًل، فيبكيو رجاؽبا ونساؤىا صبيعاً، ويستخّف اغبزف 

وشباباً صلداً يقحموف َضَرـ النار ويركبوف  كهواًل يقطر من أرداهنم الوقار فيهم
األخطار، ويُغشى على طاّلب يرفعوف من قّوهتم األثقاؿ ويستهينوف باألىواؿ، 

وطالبات ؽبّن مع طُهر اعبماؿ مثل عزائم الرجاؿ، وعجائز رأين من األىواؿ 
 واؼبصائب الثقاؿ ما ال يناؿ منهن بعده ربّوؿ األحواؿ ... فهذا ىو العجب، وىذا

 ما كاف.
(ٗ/ٖٔ٘) 

وىل ماتت اؼبروءات، وخلت وىل فسد الناس حىّت ما يَبدح مادٌح حاكماً من  ◙
الدنيا من الوفاء حىّت صار من يذكر ميتاً خبَت ُيضطّر اغبّكاـ إالّ عبلب مصلحة وال 

 .ينقده أو يذّمو إالّ قصد انتقاـ؟إّل أف يدافع عن نفسو؟ 

(ٗ/ٖٜٔ) 

 .ادئة، كالربْكة الساكنة ال وبرّكها شيءكنت أعيش يف كركوؾ حياة ى ◙

(ٗ/ٔٛٓ) 
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 .وكاف الليل ساكناً سكوف السَحر الفاتن العميق ◙

(ٗ/ٕٗٔ) 

وأنا ال أعجب أف يكوف يف الناس كراـ ولئاـ وأف يكوف فيهم عادلوف وظاؼبوف،  ◙
ىذه سّنة اهلل يف البشر. ولكٍت أعجب أف يأيت مّنا من ينسى بياض تارىبنا ويتوّىم 
 النوَر يف سواد تاريخ غَتنا، أف هُنِمل فضائلنا مث مبّجد أعماؽبم اليت يكاد أكثرىا يُػَعدّ 

 من الرذائل.

(ٗ/ٕٗٚ) 

إذا وقَفت أماـ اعبمهور زبطب يف  ، وىو مبوذج لطبقة عندنا من اؼبشايخ ◙
اؼبساجد يكاد يذوب أفرادىا من اػبشوع هلل ويتفّجروف تارة من الغضب هلل، فإذا 

 . أماـ اغُبّكاـ كانوا مرآة ؽبمصاروا 

(ٗ/ٕ٘ٛ) 

وكذلك يغلب اغبّق إذا عرفت كيف تدّؿ عليو وتنّبو إليو وتوقظ اإليباف يف نفس  ◙
إذا وضعت يدؾ على زر اإليباف يف قلبو فإنو  اؼبؤمن، حىّت َمن كاف ؾباىراً باؼبعاصي

 اء.يشتعل نوراً كما يشتعل مصباح الغرفة إذا مسست بإصبعك مفتاح الكهرب

(ٗ/ٕٙٓ) 

وال ربسبوا ىذا اؽبجـو جرأة وشجاعة، بل ىو تعبَت عن اػبوؼ. اػبوؼ إما أف  ◙
.  يدفعك إّل األماـ فتهجم أو إّل الوراء فتنهـز
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(ٗ/ٕٚٚ) 

ألنٍت ال أعتمد إالّ على ذاكرة أبالىا طوؿ الزماف، فأنا أكّد ذىٍت كّد الفارس  ◙
عليو ولكنها ال توصلو إّل ما يطمح اؼبغوار فرَسو العجوز، فتعطيو أكثر ما تقدر 

 إليو.
(ٗ/ٖٖ٘) 

أحقٌّ أف الرجل الذي كاف ملء األبصار وملء األظباع وملء القلوب قد اختفى  ◙
 .إّل األبد، فلن تراه بعد اليـو عُت ولن تسمعو أذف، ولن ينعم بلقياه قلب؟

(ٗ/ٖٖٙ) 

يكوف لو أثر، واؼبقاالت ؽبا حظوظ كحظوظ الناس، منها الذي يقصر عمره وال  ◙
 .ومنها ما يطوؿ عمره ويبعد أثره

(ٗ/ٖٜٕ) 

 إف مل يداِوىا بالعقاقَت داواىا حبسن اؼبواساة وصبيل القوؿ. ◙

(٘/ٔ٘) 

 .أكل عليها الدىر وأكل منها ◙

(٘/ٗٓ) 
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مث جاءت قاصمة الظهر وقاصفة العمر ومصيبة العصر: اؼباركسية. وما أحسب  ◙
إالّ كارؿ ماركس ىذا. والدّجاؿ أعور وىذا الدّجاؿ الذي ورَدت فيو األحاديث 

 .أعور حقيقة وإف كاف ذا عيَنُت، ألنو ينظر بعُت واحدة

(٘/ٕٙ) 

ضابط باريزي أشقر ناعم، كأف رجولتو خطأ مطبعي يف سجّل اغبياة أو كأنو أنثى  ◙
 متخفية يف ثوب رجل.

(٘/ٚٙ) 

 .رحم اهلل امرءاً جّب الغيبة عن نفسو ودفع قالة السوء عنها ◙

(٘/ٔٙٗ) 

ذلك ىو مفتاح شخصية الرجل. فمن الناس من تدخل إّل قلبو بإخافتو منك  ◙
، ومنهم من تصل إليو بإثارة شفقتو عليك لضعفك ورقّتك، أو بإطرائو حىت  بقّوتك

، أو بإطماعو حىت ينزؿ لك عن الكثَت أماًل دبا  يشّل اإلطراء أعضاءه وىبّدر جسده
 أستطيع إحصاءىا. وليس حتماً أف يكوفىو أكثر ... ومفاتيح أخرى ال 

للشخصية مفتاح واحد، بل قد وبتاج معرفة ما يف باطنها إّل سلسلة مربوط فيها 
 عدد من اؼبفاتيح.

(٘/ٔ٘ٚ) 
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وأوؿ َمن ذىبت إليو أقرب الناس إيّل بعد خايل، ىو أخي الكبَت وأستاذي  ◙
يداف عابدين، كنت يف دار صغَتة يف طرؼ م« الرسالة»الزيات رضبو اهلل. وكانت 

ٌت وَمهوى اؽبوى وصرت يف دار األماف. حُت أدخلها أحّس أنٍت وعبت
ُ
 َمثوى اؼب

(٘/ٔٚٓ) 

ووجدت آخرين كل واحد منهم َخرّاج َواّلج، يعرؼ من أمر الناس الظواىر  ◙
واػبفايا ويكاد يُدرِؾ النوايا ويكشف اػببايا، فال ينخدع ألحد من الناس، ولكنو 

الناس إذ يّتخذ الدين ُسّلماً إّل الدنيا، فهو تاجر وذبارتو معقود هبا ردبا خدع ىو 
اػَبسار، ألنو يبيع ذىباً بنحاس وأؼباساً بزجاج، يُعطي اػبالد الباقي من أمور اآلخرة 

ليأخذ اؼبوقوت الفاين من حطاـ الدنيا. وىل َأْخَسُر فبّن يبيع دينو بدنياه، نَبيو 
ا على ِبَدعها وضالؽبا، وِرضا اغُبّكاـ فهو يبالئهم وهباريهم؟ إعجاب العاّمة فهو يُِقّرى

 يرجو الناس واهللُ َأوّل أف يرجوه، وىبشاىم واهللُ أَحّق أف ىبشاه.
 فعلى أّي ىذين أعتمد وبأيهما أعتضد؟

(٘/ٔٚٛ) 

ال تغرّنكم نعومُة الفأس وال زبدعّنكم خشونُة اغبطبة، فإّف الفأس على نعومتها  ◙
 غبطب على خشونتو.تقطع أشّد ا

(٘/ٕٕٓ) 

وذىبت فنشرت مقالة مشتعلة، مل أكتبها بقلم مقطوؼ من أغصاف اعبّنة بل  ◙
حبطبة من جهّنم، تلتهب كلماهتا التهاباً فُتلِهب نفوس أىل اإليباف وأىل الشرؼ 
وَمن يف نفسو بقّية من سالئق العروبة وخالئق اإلسالـ. ترّدد صداىا بُت جوانب 

صدى صوت اؼبدافع، أرَضت ناساً أبلغ الرضا وأغضَبت آخرين أعنف البلد ترّدد 
 الغضب.
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(٘/ٕٖٗ) 

 .وىل توقظ الذكرى من َأْودى بو الّردى؟ ◙

(٘/ٕٜٛ) 

فإذا ىي ثالثة دروس: درس يف اإلغباد، ودرس يف الفساد، ودرس يف زبريب  ◙
 البالد وهنب ثروات العباد.

(٘/ٕٜٓ) 

 وإنذار ال يفيد.ونعوذ باهلل من تذكَت ال ينفع  ◙
(٘/ٖٓ٘) 

ومنهم من ال تعصمو زوجة وال يردعو دين وال يبسكو خوؼ من اهلل والدار  ◙
 .اآلخرة

(٘/ٖ٘٘) 

ِلما   - ولو ناقصة - ويا ليتٍت أستطيع أف أجعل أو أصوغ من الكلمات صورة ◙
 كاف، ولكّن من اؼبواقف ما تعجز عن تصويره الكلمات.

(ٙ/ٖٗ) 

نستحيي لكثرة ذنوبنا أف مبّد أيدينا فنقوؿ يا رّب، ولكن  أننا َخطّاؤوف. وإننا ◙
خرّبوين: ِلَمن مبّد أيدينا إف مل مبّدىا إليو؟ ألنا رّب غَته؟ ىل يف الوجود إلو آخر نفّر 

 إليو من اهلل؟
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إنو ال رب إالّ اهلل، وكل ما يف الوجود ملكو، وكبن عبيده، مهما فررنا منو فال بّد 
جئنا ُمِقرّين بذنوبنا تائبُت من معاصينا، نسألو أف يعيننا من رجوعنا إليو، لذلك 

 على ترؾ الذنب وعلى صدؽ التوبة ألنو ال حوؿ لنا وال قوة إالّ منو وبو.
(ٙ/ٖٛ) 

فوجدت فيها مقالة طويلة كطوؿ ليل اؼبريض اؼبوجع، سوداء مظلمة مثل ظلمتو  ◙
 .الطريق وسواده. ويف فحمة الليل تتشابو اؼبسالك على السالك فيضلّ 

(ٙ/ٖٗ) 

 ما كل من قاؿ أصغى إليو الناس، وال كل َمن أصغوا إليو صّدقوه. ◙

(ٙ/ٗٙ) 

فصار يتكّلم من اإلذاعة كالماً فيو بكاء بال دمع، وأرقاـ بال وثائق، وأخبار بال  ◙
 حقائق.

 . ظبعوا ىذا من بعيد فظّنوا البكاء عاطفة واألرقاـ صادقة واألخبار واقعة
(ٙ/ٖ٘) 

 . صربنا حىت ضّج من صربنا الصربُ ولقد  ◙

(ٙ/ٚٚ) 

 وما قّرره اهلل لن يُبِطلو إنساف، وما أبرمو اهلل ال تنقضو يد بشر. ◙
(ٙ/ٜٕ) 
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فإذا أردسبوىا وحدة كاملة فاجعلوا مركزىا ىذه الِقبلة، وقائدىا ؿبمداً، ورايتها راية  ◙
ة يف اآلخرة. واعلموا القرآف، ودستورىا كتاب اهلل، وغايتها العزّة يف الدنيا والنجا

أنكم مدعّووف ال إلنقاذ أنفسكم وحدىا، بل إلنقاذ العامَل. إف قافلة البشرية تائهة، 
والليل مظلم، واؼبدى رحيب، واػبوؼ شامل، والرعب قاتل، فمن يتواّلىا ويكوف 

 . مؤّيدىا؟ من ىُبرِجها من ىذا الظالـ الذي غمر أرجاءىا

(ٙ/ٜٙ) 

 غرفة مغَلقة، نوره شديد ولكن ال هباوز جدراهنا.فكأنو مصباح قوّي يف  ◙
(ٙ/ٖٔ٘) 

كاف عصامياً، خاض عُبّة اغبياة قبل أف يستكمل ُعّدة خوضها، وجّرب الطَتاف  ◙
صغَتاً قبل أف ينبت ريش جناَحيو، فما زاؿ يضرب هبما، يقـو ويقعد ويرتفع ويقع، 

 . ال وحّلقحىت قوي اعبناحاف وامتّدت قوادمهما وقوَيت خوافيهما، فَػعَ 
(ٙ/ٖٔٙ) 

 .فضرهبا ضرب اعبباف. واعبباف إذا ضرب أوجع! ◙
(ٙ/ٔٗٔ) 

، وقلب وكل خلّية يف جسدي تبكي. فما كّل ◙ كنت أضحك وُأضِحك القـو
 ضاحك مسرور:

 فالطَُت يرقُص مذبوحاً مَن األملِ  ...ال ربَسُبوا أّف رقصي بينكْم طرب 
(ٙ/ٔٗٗ) 
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كّلو ولكن ما فيو من السعادة وال من األُنس شيء، فالسجن االنفرادي فيو اؽبدوء   ◙
 والصحراء ىادئة ولكن ال راحة فيها وال ىناء ألنو ال ِظّل فيها وال ماء.

(ٙ/ٕٔ٘) 

أكلنا ولبثنا بعد األكل حىت جعنا، مث أكلنا ولبثنا حىت جعنا، ومبنا حىت شبعنا من  ◙
، وأفقنا حىت نعسنا فنمنا، وتكّلمنا حىت مللنا فسكتنا، وسكتنا حىت مللنا  النـو

والطيارة ماضية بنا. حىت إذا بلغ السأـ مّنا قالت اؼبضيفة:  ...السكوت فتكّلمنا 
 .اربطوا األحزمة، ىذه جاكرتا

(ٙ/ٔ٘ٙ) 

 .فمن دخل ىذه الغابات مل تَره عُت الشمس ومل يَر ىو وجو السماء ◙

(ٙ/ٔٚٚ) 

وإذا يب أظبع األذاف، أذاناً عربياً فصيح اللهجة عذب الصوت، كأنو أذاف دمشق،  ◙
يسري يف نفسي سرَياف البُػْرء يف األجساد اؼبريضة  - أقسم باهلل -فشعرُت بو 

 فيزيل الوحشة ويُذِىب الضيق.والطرب يف القلوب الَوؽْبى، 
(ٙ/ٜٔٗ) 

 ولكل واٍد يف العُت منظر ولكل بقعة يف النفس أثر. ◙

(ٙ/ٜٜٔ) 

 تنظر بعيوف يلمع فيها بريق الرغبة احملرقة يعقبها طبود اليأس اؼبرير. ◙

(ٙ/ٕٖٔ) 
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فال تغًتّوا ببقايا القّوة، فأنتم يف ضياء ولكنو كضياء األصيل ما بعده إالّ الليل،  ◙
 وكبن يف َسدفة ولكنها كَغبشة الّسَحر، والنهار أمامنا.

(ٙ/ٕٙٗ) 

وأعًتؼ أين أستطرُد وأتبع مناسبات اؼبعاين، كما يتبع الراعي بغنمو مساقط القطر  ◙
 ومنابت الكأل، فيضّل السبيل ويضيع عن القصد.

(ٙ/ٕٛٗ) 

 مل أكن أعرؼ ؽبا اظباً وال أجد ؽبا اليـو وصفاً. ◙
(ٙ/ٕٜٖ) 

 

 آخروف ما ذىَبت ذكراىم يف قلب ولكن غابت أظباؤىم اآلف عن خاطري.ومنو  ◙

(ٙ/ٖٖٔ) 

 وىل يف الدنيا عاشق غَت ؾبنوف؟ ◙
(ٙ/ٖٖٜ) 

كيف أنسى بلدي وصورتُو أبداً أماـ عيٍت وحبيو يف فؤادي؟ أمل أبذؿ لو قّويت  ◙
وقد   وأِقْف عليو لساين وقلمي؟ ىل قّصرُت يف ِبرّه حىت يأيت من يّتهمٍت بعقوقو

كنت بو أبّر األوالد؟ أمل أكتب يف وصف صبالو ويف عصف نضالو مقاالت ضبَلتها 
 الصحف واجملالت وأعلَنتها اؼبنابر واإلذاعات فسارت مسَت الشمس إّل كل مكاف

. 
(ٙ/ٖٛٗ) 
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 . الشكوى لقوّي ال يرحم أو لضعيف ال يُعُت؟ فعُ وما نَ  ◙

(ٙ/ٖٛ٘) 

والحت أعالـ الوحدة وُدّقت طبوؽبا. وقد طاؼبا لقد بدا لنا النور ودَنت األماين،  ◙
ىجعنا ومّرت بنا لياٍؿ حوالك ِطواؿ فًتت فيها اؽبمم وَخَبت العقوؿ، ولكن وقت 

النـو انقضى وأّذف مؤّذف النهضة: حي على الفالح، فنفضنا عن أنفسنا غبار 
 األحالـ وهنضنا.

(ٙ/ٖٛٚ) 

إّل العمل شيوخاً ؽبم عزيبة الشباب  يا أيها الرئيس، ارفع راية القرآف، مث ادُعنا ◙
 . وشباباً ؽبم حكمة الشيوخ

(ٙ/ٖٛٛ) 

، ولكنها ضّجت يف العروؽ الدماُء وتلوَّْت يف األغماد  إنك القائد اغبكيم ◙
، فانشر اللواء وُسق اعبيش، ليعلم اإلنس واعبّن أنو ال يزاؿ يف عروقنا ذلك  السيوؼُ 

نسا إّل أبواب الصُت، ويف قلوبنا ذلك النور الدـ الذي نضح األرض من بواتيو يف فر 
الذي أضاء الدنيا من اؼبشرؽ إّل اؼبغرب، ويف سواعدنا ذلك العـز الذي ىّد بروج 

الطغياف وهتاوت لو التيجاف، ويف أفواىنا ذلك النشيد الذي عال يف كل مكاف، 
 الرواسي وتطأطئ الشاـبات: ال إلو إالّ اهلل واهلل أكرب. فكانت زبشع لو

(ٙ/ٖٛٛ) 
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يا أيها القرّاء، إين ما جئت أصّب يف أعصابكم قوة ليست فيها ولكن جئت  ◙
أوقظ القوة اليت نامت يف أعصابكم، وما جئت ألجعلكم خَتاً فبا أنتم عليو ولكن 
جئت ألُفهمكم أنكم خٌَت فبا أنتم عليو؛ جئت أضـر صبرة اغبماسة اليت غطّاىا يف 

يها باستعادة الثقة باهلل، مث الثقة هبا وبسالئق نفوسكم رماد الكسل، فأعينوين عل
 العروبة اليت ورثتها وبعزة اإلسالـ اليت كانت ؽبا.

(ٙ/ٖٜٛ) 

أال يكوف أحدكم مرخّي األعصاب خامل اعبسد، قد خّدره النعاس حىت ما يقدر  ◙
أف يفتح عينيو، فيعدو عليو عاٍد أو يطرقو لّص، أو وبقره إنساف فيشعل الغضب يف 

ناراً ويشّد من أعصابو أوتاراً، فيثب يريد أف يعلو اعبدار أو أف ىبوض النار؟ أال دمو 
يكوف أحدكم تعباف كسالف، هبّر قدميو من الَوََن جرّاً يظّن أنو سيسقط على 

األرض، فيلحقو عدّو فاجر أو يطارده وحش كاسر، فإذا ىو ينطلق انطالؽ القذيفة 
 روَّع؟من فم اؼبدفع ويعدو عدَو الغزاؿ اؼب

(ٙ/ٖٜٓ) 

أنادي أمة مل تُعد ربتاج إّل ندائي ألنو مل يبَق فيها نائم فأوقظو، وال ذاىل  ◙
فأنبهو، وال ناٍس فأذّكره، وال شحيح يضّن بالقليل من مالو على أّمتو وشرفو ودينو 

 حىت أسّخيو وأرّغبو يف البذؿ والعطاء.

(ٙ/ٖٜٖ) 

يو وجهي، مث أرتّد حياء من رُفات كنت أحٍت رأسي حياء وأفّتش عن قرب أواري ف ◙
اعبدود أف تطّلع علّي من جوانب القرب. وكنت أربّرؽ وأقوؿ: مىت نذكر رجولتنا؟ 
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مىت نستعّد للمعركة اغبمراء باغبديد والنار؟ مىت نُثِبت للدنيا أننا ال نزاؿ أبناء اؼبعامع 
ونعلم أنو ال وفرساف اغبروب؟ مىت نقف على أرجلنا ونعتمد بعد اهلل على أنفسنا، 

 ينفعنا إال السالح؟

(ٚ/ٛ) 

إف يف اؼبصائب ما ىو أكرب من مصيبتنا يف فلسطُت، وإف كاف حديث مصيبتنا  ◙
يف فلسطُت أشّد صحائف تاريخ العدواف البشري سواداً. ىل تعرفوف ما ىو؟ ىو أف 

 ذبهلوا أقداركم وربقروا نفوسكم، وأالّ تعرفوا ربت الشمس مكانكم.
(ٚ/ٜ) 

 . ربسبوىا خياالت شاعر وال صناعة روائي أديبال  ◙

(ٚ/ٖٔ) 

واؼبوسيقّي الفقَت الذي مل يكن يبلك من دنياه إال قيثارتو، يناجيها ويساّرىا ويُلقي  ◙
 بصدره على صدرىا يبثّها شكوى نفسو ويُفرِغ فيها أحزاف فؤاده.

(ٚ/ٔٗ) 

ف الصمت صمتت حىت لُيسَمع يف اؼبكاف الرحيب َوجيُب القلوب، صمتت أل ◙
 ىنا أدّؿ على اإلعجاب من كل ىتاؼ.

(ٚ/ٔ٘) 

فقطعت آخر ذكرى تربطها دبواضي أيامها، بعهد العّز والغٌت إذ الشمل ؾبتمع  ◙
 والدىر بّساـ والعيش رغيد، ووّلت ُمدبرة تستقبل وحدىا ليايل الفقر السوداء.
(ٚ/ٔ٘) 
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 من التاريخ.ويف كل ذكرى صورة من اؼباضي، ويف بعضها صفحة مل ُتكَتب  ◙
(ٚ/ٕٓ) 

مع أف اعبملة أو الفقرة اؼبدسوسة كالرقعة يف الثوب، تُعرؼ باختالؼ قماشها  ◙
 ومنظرىا وملمسها.

(ٚ/ٗٓ) 

ؼبّا قرأُت ىذه األقواؿ ووثقت أهنا من صلب الطريقة التجانية سبثّلت بالكلمة اليت  ◙
صلى اهلل عليو  ، ابن عم رسوؿ اهلل طالب بن أيب تُنَسب إّل أمَت اؼبؤمنُت علي

 :وسلم 
 ؼبّا رأيُت األمَر أمراً ُمنَكراً ... أّججُت ناري ودعوُت َقْمرَبا

ما عندي إالّ  علّي، أدعوه ومل يكن عندي نار أؤّججها وال غالـ مثل َقمرَب، موّل
ىذه األداة اليت ال ُتسيل دماً وال تقتل عدواً وال ربرؽ داراً، ولكنها تستطيع أف 

 من ذلك وأعظم خطراً وأكرب نفعاً أو ضرراً، ىذا القلم. تصنع ما ىو أكرب
(ٚ/ٗٔ) 

إمبا ىي صفحات من التاريخ يُراد هبا ذكر اؼباضي ال وصلو باغباضر. ولعّلنا نعترب  ◙
هبا وبأمثاؽبا فنعمل دائماً على صبع الشمل ونبذ اػبالؼ، وأالّ قبعل اختالفنا يف 

 األصوؿ.الفروع مفّرقاً لنا بعد اتفاقنا على 

(ٚ/ٗ٘) 

إذا ِمتي ظمآناً فال نَزَؿ »وُرّب بيت أضّل وما ىدى وأفسد وما أصلح، كقولو:  ◙
، وما صدؽ اؼبتنّب وال بّر، فما «والظلُم ِمن ِشَيِم النفوسِ »، وبيت اؼبتنب: «الَقْطرُ 
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على اػبَت ال على  الظلم من شيم النفوس ولكن العدؿ، ألف اهلل فطر النفوس
 العدؿ ال على الظلم، وعلى اإليباف ال على الكفر. الشّر، وعلى

(ٚ/ٜٗ) 

 ويف بعض أخبارىم ما يُفيد ويف بعضها ما يسّر ويسّلي. ◙

(ٚ/ٚ٘) 

 ضّمنها شيئاً من األدب يلّذ ويبتع أو قلياًل من العلم يفيد وينفع.أُ  ◙
(ٚ/ٚٚ) 

على أف وفّقٍت وؼباذا أنسى فضل اهلل علّي فأُنِكر ما كّرمٍت بو؟ وؼباذا ال أضبده  ◙
فأخذت حظاً من الفقو وحظاً من األدب؟ أنا ال أتواضع حىت أسلب نفسي حّقها 

 وال أستكرب حىت أّدعي ؽبا ما ليس فيها.
(ٚ/ٛٔ) 

 وُرّب قارئ ال يفهم وفاىم ال وبفظ. ◙
(ٚ/ٕٛ) 

أنا إّل ىنا كاحملارب الذي يتعّلم رسم اػبطط وأساليب اؽبجـو والدفاع، يقرؤىا يف  ◙
ويسمعها من اؼبدّرسُت، مل ىُبض اؼبعارؾ ومل يواجو العدّو، يقاتل باؼبنظار من  الكتب

 فوؽ اعببل.

(ٚ/ٜٛ) 

واػبلق الكرمي وسٌط بُت رذيلتُت، بُت السرؼ وبُت التقتَت، بُت البخل وبُت  ◙
 . التبذير، ىذا ىو أدب اإلسالـ
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(ٚ/ٕٖٔ) 

حراماً يكرىو الشرع أو باباً طرقُت لكسب الرزؽ كل باب وصلت إليو، إالّ باباً  ◙
 . وراءه مهانة ومذلّة تأباىا الكرامة

(ٚ/ٖٖٔ) 

 لقد كانت ذبربة لن أعيدىا ولو جرّتٍت إليها كل حروؼ اعبر. ◙

(ٚ/ٔٗٗ) 

ما مررُت هبذه اؼبدرسة اػبَرِبة اؼبعطَّلة وذكرت ما أودعتها من عواطفي وما تركت  ◙
الفؤاد، وانبثقت يف النفس خواطر وانبعثت فيها من حيايت إالّ تلّفت القلب، وصفا 

للعُت صور أُِقّر بالعجز عن صوغها ألفاظاً مقروءة وصُبَاًل، ووضعها يف ىذه القوالب 
 اعبامدة الضيقة وىي أشّد انطالقاً من النور وأوسع من الزماف.

(ٚ/ٔٙٚ) 

 ؟فبماذا ُأرِبف القرّاء بعد الذي صنعو معي ىذاف اللصاف: الزماف والنسياف ◙
(ٚ/ٜٔٙ) 

ؼبّا كنا نسكن تلك الدور الشامية اليت كانت مصيفاً ومشىت وكانت داراً وبستاناً،  ◙
وكانت قصوراً يضحك فيها الرخاـ واؼبرمر وتغٍّت فيها النوافَت فوؽ الربَؾ، ويُزِىر فيها 

 . الفّل ويعرش الياظبُت وسبتّد فوؽ سطحها دوايل العنب

(ٚ/ٜٔٓ) 
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فقاؿ: إهنا ليست   زيات أف يأخذين إّل قهوة الفيشاوي.وعرض علّي األستاذ ال ◙
فإذا ىي كما قاؿ: قهوة من مقاىي األحياء القديبة يف كما تعرؼ من اؼبقاىي 

 . مطلع ىذا القرف، كأف التاريخ مّر هبا ونسيها ىا ىنا
(ٚ/ٜٖٔ) 

قِدـ عادة على البلد اجملهوؿ تتنازعو عاطفتاف، ىذه تشّده من ىنا  ◙
ُ
وتلك اؼبسافر اؼب

تسحبو من ىناؾ: تطليع إّل اعبديد، وكل جديد لو لّذة، ورىبة من الظالـ، وكل 
 ظالـ مقًتف باػبشية.

(ٚ/ٕٓ٘) 

أخي أظباء ما ؽبا يف نفسك ظالؿ وال ؽبا يف أعماقك جذور وما  لقد سردَت يا ◙
مّست حياتك إالّ مّساً رفيقاً، أما أنا فأحّس هبا دائماً غائصة جذورىا يف كياين 

 فبتّدة ظالؽبا على حيايت.

(ٚ/ٕ٘ٛ) 

 مستباح وال عورة مكشوفة أين دمشق اليت مل يكن يُرى فيها منَكر معَلن وال ؿبرَـّ ◙
 .، وما كاف يف صبهور أىلها إالّ كل دّين صُّت؟

(ٚ/ٕٙٓ) 

ألف اهلل ال يبّدؿ سننو يف كونو وقوانينو يف ـبلوقاتو من أجل فاّلح مهمل وال  ◙
تلميذ كسالف وال شعب غافل. فإذا أردنا معشر اؼبسلمُت أف يغَّت اهلل ما كبن فيو 
من التفرؽ واالنقساـ وتكاُلب اػبصـو وغَلبة األعداء فلنغَّت أواًل ما بأنفسنا: }إّف 
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ـٍ حىّت يُػَغَّتوا ما بأنفِسِهم{؛ ىذا ىو القانوف، فهل غَّتنا ما اهلَل ال يُغيّػُر ما بَِقو 

 . بأنفسنا؟ أنا أتكلم عن نفسي فأعًتؼ صادقاً أنٍت ما غَّتت!

(ٚ/ٕٕٙ) 

ووجدُت األماكن اليت طّرزَت مقالتك  -يا سيدي أبا اػبَت -فإف رأيتٍت عدت  ◙
ن واديها، فهل أجد بأظبائها وعطرهتا بأريج العطر من غوطتها وصباؿ الينابيع م

الرجاؿ الذين ربّدثت عنهم فيها؟ ىل أجد اإلخواف الذين مّروا يف حيايت مرور 
النسمة الناعشة يف اليـو القائظ، مرور الربؽ اؼبنَت يف الليلة الداجية، مرور اغبلم 

اؽبٍتء الذي كاف ملء يدّي وعيٍَتّ وكنت أعيش فيو، فصحوت وما يف يدي منو 
 . شيء؟

(ٚ/ٕٖٙ) 

: ابدؤوا بالشباب، بالشباب بنُت وبنات؛ فإف الدعوات   فيا أيها الدعاة إّل اهلل ◙
كلها، الطيب منها واػببيث، إمبا قامت على عواتق الشباب. فإف استطعتم الوصوؿ 

إّل قلوهبم وجدسبوىم أسرع استجابة وأىوف انقياداً وأعظم أثراً، ألهنم إف اعتقدوا 
ذىباً أخلصوا لو. وإهنم يندفعوف فال يقفوف حىت زعيماً مشوا وراءه، وإف قبلوا م

بأوساط اغبلوؿ، إهنم يَػْفدوف  -كما يقاؿ اليـو-يبلغوا من الطريق آخره، ال يقبلوف 
 اؼببدأ الذي آمنوا بو والزعيم الذي اتبعوه بنفوسهم وأرواحهم.

(ٚ/ٕٖٚ) 

 اإلنساف يزىد فيما يبلك ويشتهي ما ال يبلك. ◙

(ٚ/ٕٜٚ) 
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خلت السوؽ مل تستطع أف زبرج منو من غَت أف تشًتي شيئاً وإف  واؼبرأة إف د ◙
 كانت ال ربتاج إليو.

(ٚ/ٕٛٓ) 

ويف متاحف أوربا وأمَتكا، نفائس ال يبلغ التقدير حقيقة أشباهنا، ىي لنا، ُسرقت  ◙
منا يف ليل غفلتنا وىجوعنا، ال ندري مىت يصبح الصباح علينا فننهض من نومنا 

سرقوه منا؟ بل نسًتّد قبل ذلك فلسطُت والبالَد اليت عدا عليها ونسًتّد ىذا الذي 
 اللصوص يف ذلك الليل الطويل الذي ناـ فيو اؼبسلموف؟

(ٚ/ٕٜٓ) 

فأكلنا طعاماً ال أقوؿ إنو طيب )فما عندىم طعاـ طيب( ولكن يدفع اعبوع  ◙
 ويغّذي اعبسد.

(ٚ/ٕٜٕ) 

 ويف الناس عاقل وؾبنوف، وهلل يف خلقو شؤوف. ◙

(ٚ/ٖٓٙ) 

ورأينا الغزالف سبّر من حولنا تنظر بعيوهنا إلينا، تلك العيوف اليت فتنت شعراء  ◙
العرب حىت شّبهوا بأصحاهبا الغيد اغبساف. وما زاؿ العرب يتتّبعوف ما أودع اهلل من 

اػبصائص واؼبزايا يف غرائز اغبيواف فيضربوف هبا األمثاؿ: بوفاء الكلب، وصرب 
 واحتماؿ اعبمل، وصباؿ الغزاؿ، ومكر الثعلب. اغبمار، وإقداـ األسد،

(ٚ/ٖٗٚ) 

 . ألِفُت الوحدة حىت مل أُعد أطيق الفرار منها وضقت هبا حىت مل أُعد أطيقها ◙
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(ٚ/ٖٜٖ) 

وكم من أديب، أديب حقاً، قد طاعت لو َعِصّيات الَكِلم وذّلت لو العوايل من  ◙
وَدِعّي جاىل، لص  َمَعاٍف قطوؼ البالغة، قد انزوى يف ُخّصو ال يدري بو أحد، 

وَصّفاؼ كلمات، قد صبُِع لو اجملد األديب من أطرافو فكاف لو االسم السائر واؼباؿ 
 . الوافر!

(ٛ/ٛ) 

وُمَتَمْشِيخ قد لبس مسوح الزاىدين واتّزر بإزار الصاغبُت، قد عّرض غبيتو وكّور  ◙
الدنيا ونبذ األمواؿ عمامتو وأدّل عذبتو وطّوؿ سبحتو، ودعا الناس إّل الزىد يف 

ورمي النقود يف الطرقات ألهنا وسخ الدنيا، فلما أطاعوه ورموىا خالفهم إليها 
 فالتقطها ...

(ٛ/ٛ) 

يكونوف ِخفاؼ الروح ويكونوف من أظرؼ الناس، كأف الذي زاد  عادةً  مافُ والس   ◙
عليهم، فإف وجدمت فيهم  يف شحمهم وغبمهم خّفف من دمهم! ىذا ىو الغالبُ 

تصعد هبا  كما ثُقل جسمو فتلك ىي اؼبصيبة الكربى. وغبََمُل صخرةٍ   ثَػُقل دموُ من 
 .من ؾبالسة ظبُت ثقيل الدـ! إّل اعببل أىوفُ 

(ٛ/ٖٔ) 

 ال أُِقرّه وال أُنِكره وإمبا أرويو وأذكره. ◙

(ٛ/ٛٚ) 
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وأنا لست باؼبصّور البارع الفناف، ولكٍت أحاوؿ أف أصف بالقلم واللساف بعض  ◙
 باػبطوط واأللواف.ما يصفو 

(ٛ/ٔٓٗ) 

مالت الشمس إّل اؼبغيب، ومل يبَق منها إالّ خيوط تنفذ من بُت قطع الغماـ  ◙
ـُ الراحل.  اؼبتناثر حياؿ األفق، تلفظ نَفَسها األخَت كما يلفظ نَفَسو ىذا العا

(ٛ/ٔٔٛ) 

األمم كاألفراد تصّح وسبرض، وتشّب وتشيخ، وتناـ وتصحو. ويظهر أف نشأيت   ◙
 يف أياـ مرض أميت ال يف أياـ صّحتها: كانت

 . فَسرَُّىْم وأتيناُه على الِكرَبِ  ...جاَء الزماَف بنوُه يف شبيبِتِو 

(ٛ/ٖٔٚ) 

 . ذلك ألنٍت ُمنحت حبمد اهلل عيناً تلحظ وذىناً وبفظ وأذناً تلتقط وقلماً يعرّب  ◙

(ٛ/ٔ٘ٔ) 

االحتالؿ؟ إف مقاومة االحتالؿ أيف الدنيا شعب احتُػّلت بالده ظلماً ال يقاـو  ◙
«: الشُت»فضيلة، بل ىي فريضة، وال تُػَعّد جريبة إالّ يف شريعة خنازير البشر إخواف 

 شاروف وشامَت والشيطاف الرجيم، الذين ىم إخوانو وأعوانو لعنة اهلل عليو وعليهم.
(ٛ/ٔٙٚ) 

اؼبعطف  كاألـ تودّع ولدىا الذي ركب الطيارة وترؾ معطفو عندىا، فهي تشمّ  ◙
 وتضّمو كأف صاحبو فيو، وصاحبو قد طار.
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(ٛ/ٔٚٗ) 

 وما كل صحيح فصيح وال كل فصيح مليح. ◙
(ٛ/ٔٛٓ) 

النار ألطفأىا، وردبا اشتّد  لقد كاف يل قلم ردبا رّؽ حىت إنٍت لو وضعتو على ؽبب ◙
وضبي حىت لو رميت بو أمواج البحار ألشعلها فجعلها ألسنة النار، ولو شئت 

بو الدمع من عيوف اعبالميد، ولو واجهت بو أسلحة الظاؼبُت لوقف الستدررت 
وحده يف وجوه الظاؼبُت. فما يل اليـو قد ِشخُت وِشبُت وعجزت حىت صرت أرى 

 ىذا كلو فال أصنع شيئاً؟
(ٛ/ٔٛٛ) 

رفع االستعمار يده اؼبباشرة عنهم ولكنو ترؾ فيهم بيوَضو فخرجت منها فراخ   ◙
 بنا ما مل يصنعو اؼبستعمروف.كانت شراً منو، فصنعت 

(ٛ/ٜٔٗ) 

إين ألعجب فّبن يسعى للشهرة ويراىا شيئاً صبياًل. ما الشهرة؟ ىي أف تتفتح  ◙
 عليك األعُُت كلها ويراقبك الناس صبيعاً فتفقد بذلك حرّيتك.

(ٛ/ٕٜٓ) 

كاف أحّط الناس وأخّس الناس وأألـ الناس من يعّق أمو، وينسى صنيعها لو  ◙
 بالشّر واألذى.ويعاملها 

(ٛ/ٕٖٙ) 

 . ويكوف فتٌق ما لو رَْتق وعّلة ما ؽبا دواء ◙
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(ٛ/ٕٙٔ) 

 فما أنا بالذي ينسى يوـَ اعبالء وال يوـُ اعبالء بالذي ينساه مثلي. ◙

(ٛ/ٕٖٚ) 

 ولو كانت ىذه الدنيا مسرات كلها كانت جنة. ◙

(ٛ/ٖٜٓ) 

ومناصرة اؼبلحدين. أّما الدين الدين  ففي اجملالت ما هبمع إّل إنباؿ العربية ؿباربةَ  ◙
فإف اهلل حافظو وناصر أىلو حىت يكونوا ىم الغالبُت، أّما العربية فقد تعاورهتا العلل 

 وتواّل عليها اؽبُزاؿ حىت كاد هبهلها َمن ىم مدّرسوىا.
(ٛ/ٖٖٓ) 

فعليكم بالبقية الباقية من أقطاب األدب؛ أطلقوا أيديهم يف مناىج العربية وكتبها،  ◙
ذبعلوا الشهادات وحدىا ىي اؼبيزاف، فإف كثَتاً فبن أعرؼ اليـو من أكثر الناس ال 

 معرفة باألدب العريب اغبق وفّبن درس كتبو الكربى )كالكامل للمربد واألمايل للقايل
( مل يكونوا وبملوف شهادة، وإف كاف يقعد بُت أيديهم ويتلقى عنهم ضَبَلة 

ؤالء الذين أعرفهم ؿبمود ؿبمد شاكر يف ، من ى الشهادات من أساتذة اعبامعات
مصر وعبد الغٍت الدقر يف الشاـ. أدعو إّل جلب أمثاؿ ىؤالء لالنتفاع هبم قبل أف 

 يستأثر اهلل هبم.
(ٛ/ٖٖٕ) 

كنت واؼبستقبل كحصاف ربطوا بظهره عصا طويلة مث عّلقوا فيها حزمة من  ◙
ليها ألهنا معو مربوطة بو، اغبشيش وقالوا لو: اسَع لتدركها! فمهما سعى فلن يصل إ
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، فإذا جاء الغد صار  سبشي إف مشى وتقف إف وقف. أطلب اؼبستقبل يف غد
 اؼبستقبل حاضراً وذىبُت أفّتش عن مستقبل غَته.

(ٛ/ٖٛٓ) 

 

 الخاتمة

وال أحسب الذكريات تنتهي حىت تنتهي اغبياة، ألف اإلنساف كلما عاش يوماً  ◙
ـُ ىذه اؼبرئيات وىذه  مّر بتجرِبة، وسبّحصُ رأى فيو مشهداً أو ظبع خرباً أو  األيا

 اؼبسموعات، فيأكل كثَتاً منها النسياُف وما بقي منها استحاؿ إّل ذكريات.
(ٛ/ٖٗٓ) 

 الذين وبّبونٍت ويريدوف أف وبسنوا إيّل ما عدت أريد منهم إالّ دعوة صاغبة ◙

(ٚ/ٕٜٙ) 

 بينو وبُت اهلل.ما أريد إال دعوة صاغبة من مسلم صاحل، تبقى سراً  ◙
(ٔ/ٕٛ) 

إف كنتم  -فما يل عمل أُقِبل بو على اهلل إالّ رجائي بكرمو مث بدعائكم يل  ◙
 .بظهر الغيب - رببونٍت

(ٛ/ٖٔٔ) 

 : آمُت. وأدخلٍت اعبنة، أنا ومن قاؿ اللهّم بفضلك ورضبتك أِجْرين من النار ◙

(ٔ/ٕٖٔ) 


